
Správa o činnosti reprezentačného výberu dospelých v OB za rok 2018 

Reprezentačný výber SR v OB dospelých pre rok 2018 bol schválený na KVŠ v roku 2017 nasledovne: 

W/ženy(abecedne):  Lucia  Kovalančíková,  Kristína  Krajčíková,  Katarína  Lamiová,  Andrea 
Papugová,  Barbora  Pijáková, Antónia  Šofranková;  pozn.:  Jana Macinská(po  zranení  v  roku 
2018 prestávka); akademici: Vanda Hošeková, Ela Sedíleková, 
M/muži(abecedne):  Pavol  Bukovac, Michal  Krajčík,  Peter Mižúr,  Tomáš Mušinský, Ondrej 
Piják, akademici: Martin Jonáš, Martin Šmelík, Matej Hraboš. 
 
Realizačný tím reprezentačného výberu pracoval v roku 2018 v zložení: Jozef Wallner, Jozef 
Pollák, Ján Mižúr (akademici), Ondrej Piják (technická výpomoc‐asistent RT). 
 
Vrcholné preteky sezóny‐priorita č. 1 boli schválené Majstrovstvá sveta v OB, 4.‐11.8.2018, v 
Sigulde/Lotyšsko (súčasne ako SP v OB), ďalšie priority č. 2 a č. 3 boli Majstrovstvá Európy v 
OB, 5.‐13.5.2018, Bellinzona/Švajčiarsko  (súčasne ako SP v OB) a Akademické Majstrovstvá 
sveta,  17.‐21.7.2018,  Kuortane/Fínsko.  Ďalšou  akciou,  ktorú  RT  vzhľadom  k vzdialenosti 
zaradil do programu bola účasť na  záverečnom kole Svetového pohára   v Prahe, Turnove, 
Mladej Boleslavi/ČR v termíne 4.‐7.10.2018.  
 
Plán akcií reprezentačného výberu v OB na rok 2018 bol stanovený nasledovne: 
‐február, 11.‐14.1., úvodný zraz SR, Vysoké Tatry, Štrbské pleso, 
‐23.‐25.3. mapový zraz okolie Košíc, 
‐apríl, máj testovanie fyzickej pripravenosti, indiv. resp. kluby (3 km), 
‐20.‐22.4. mapový  zraz  ČR,  súčasne  ako  nominačné  preteky  pre  vrcholné  podujatia  2018 
(uviedol by som iba ME), Zlín/ČR, Nová Bošáca, 
‐jún 2018, spol. sústredenie nominovaných na vrcholné podujatia. 
 

Príprava  členov  repr.  výberu  prebiehala  individuálne  a v  kluboch.  Spoločné  tréningové 
zrazy boli otvorené pre kohokoľvek, kto prejavil aktívny záujem.  Informácie boli k dispozícii 
na  webovej  podstránke  (https://www.orienteering.sk/page/ob‐dospeli).  V kat.  žien  J. 
Macinská sa stále ešte zotavovala zo zranenia v minulosti a možnosti zúčastniť sa vrcholných 
podujatí v roku 2018 sa vzdala. V roku 2018 sa podarilo absolvovať vyššie naplánované akcie 
repr. výberu SR v OB. Tradičným úvodom bol zimný krátky zraz vo Vys. Tatrách. Mapový zraz 
v marci  prebehol  za  výdatnej  podpory  J.  Polláka.  Pozitívom  bola  účasť  repr.  výberu  na 
spoločných nominačných pretekoch v ČR, za podpory RT ČR (R. Novotný), ktoré boli kvalitne 
zabezpečené po technickej i organizačnej stránke. Z nominačných pretekov vzišla aj úvodná 
nominácia na prvú medz. akciu – priorita č. 2, ME v OB, ktorých sa zúčastnila dvojica našich 
pretekárov, v kat. mužov M. Krajčík a O. Piják. Obaja štartovali v pretekoch longu a M. Krajčík 
na strednej trati/middle. V C‐skupine kvalifikácie na strednej trati/middle obsadil M. Krajčík 
35. miesto so stratou +10:20 min. a do finále nepostúpil. Na dlhej trati obsadil M. Krajčík 53. 
miesto  so  stratou  +23:16 min.  a O.  Piják  70. miesto  so  stratou  +38:12 min.  V  ostatných 
disciplínach Slováci neštartovali. Účasť na ME v OB bola síce prioritou č. 2, avšak potvrdila, že 
na ME je možno ešte silnejšia konkurencia ako na MS.  

Ďalšou  významnou  akciou  boli  Akademické  Majstrovstvá  sveta  v  OB  vo  Fínsku,  v 
technicky náročných  terénoch  Škandinávie.  So  zabezpečením a pod  vedením  J. Mižúra,  sa 
zúčastnili v kat. žien V. Hošeková, L. Kovalančíková, B. Pijáková, E. Sedileková a v kat. mužov 



M. Hraboš, M.  Jonáš a T. Mušinský. V šprintových štafetách v zložení L. Kovalančíková – T. 
Mušinský  –  M.  Jonáš  –  E.  Sedileková  obsadilo  Slovensko  15.  miesto.  V  individuálnych 
disciplínach  dosiahli  najlepšie  umiestnenie  v  kat.  žien  v  disciplíne  dlhá  trať  45. miesto  V. 
Hošeková a 46. skončila B. Pijáková v šprinte. V kat. mužov dosiahli najlepšie umiestnenia na 
41. mieste v disciplíne middle M. Jonáš a v disciplíne šprint T. Mušinský.  V lesných štafetách 
dobehli muži na 26. mieste a ženy boli diskvalifikované po 2. úseku  (B. Pijáková). Výsledky 
ďalších  zúčastnených  akademikov  boli  horšie.  Celkové  výsledky  na  AMS  sú  slabšie  ako 
predchádzajúce  AMS  v Maďarsku  2016,  avšak  v  šprintovej  štafete  je  umiestnenie  dobré. 
Treba  však  dodať,  že  terény  AMS  vo  Fínsku  boli  technicky  náročné  a  bez  kvalitnej  a 
systematickej  prípravy  aj  priamo  v  škandinávskych  terénoch  je  šanca  na  lepšie  výsledky 
nízka. 

Vrcholnou akciou roka 2018(priorita č. 1) boli Majstrovstvá sveta v orientačnom behu v 
okolí  Rigy  a  Siguldy  v  Lotyšsku.  Boli  to  posledné  MS  s  programom  všetkých  súčasných 
disciplín  orientačného  behu(šprint,  šprintové  štafety,  middle,  long,  lesné  štafety).  Z 
nominačných  pretekov  a  po  návrhu  real.  tímu  nás  na MS  v  OB  reprezentovali  v  ženskej 
kategórii K. Lamiová a v kat. mužov M. Krajčík, T. Mušinský a O. Piják. Na MS v OB platila 
možnosť  štartu vo  finále disciplín na middle a  longu podľa klasifikácie krajín. SR  je v  tejto 
klasifikácii  v  tretej  divízii  (t.j.  krajiny  od  23.  miesta  nižšie,  kde  sa  započítavajú  výsledky 
lesných disciplín) a  tak malo možnosť štartu  iba po 1 pretekárovi, v mužoch aj v ženách, v 
disciplínach  middle  a  longu.  V  ženskej  kategórii  vekom  už  veteránka  K.  Lamiová  po 
niekoľkoročnej  odmlke  na  reprezentačnej  úrovni  v  OB  predviedla  vcelku  solídny  výkon, 
ktorým atakovala svoje najlepšie umiestnenie v  individuálnych pretekoch na MS a nakoniec 
dobehla na 43. mieste  so  stratou +32:18 min. na víťazku. V disciplíne middle obsadila 61. 
miesto  so  stratou +22:56. V  šprinte obsadila  v  kvalifikácii B‐skupiny 23. miesto  so  stratou 
+3:02 min. a do  finále nepostúpila. V kat. mužov v šprinte štartoval  iba T. Mušinský, ktorý 
obsadil  v  kvalifikačnej A‐skupine  20. miesto  so  stratou  +0:44 min. na  víťaza  skupiny,  a  za 
postupom do finále zaostal tentoraz 17 sekúnd. Dá sa iba konštatovať, že tentoraz mal silnú 
kvalifikačnú skupinu a s touto stratou by v  iných skupinách bezpečne postupoval, čo však v 
našom  športe  je  len  útechou  a  výsledok  realitou. V  disciplíne middle  obsadil O.  Piják  47. 
miesto so stratou +7:46 min. na víťaza. V disciplíne  long obsadil zhodné 47. miesto ako O. 
Piják  na  middle,  M.  Krajčík,  so  stratou  +34:43  min.  na  víťaza.  Nádeje  sme  vkladali  do 
disciplíny lesných štafiet. Štafeta SR v zložení O. Piják – M. Krajčík – T. Mušinský obsadila 27. 
miesto so stratou +37:30 min. a zaostala za očakávaním  (optimistické očakávanie výsledku 
bolo na úrovni 20. miesta).  

Poslednou  akciou  repr.  výberu  v  roku  2018  bolo  záverečné  kolo  Svetového  pohára  s 
centrom v Prahe(knock‐out šprint/nová disciplína OB, šprintové štafety), Turnove(middle) a 
Mladej Boleslavi(šprint). Pôvodným zámerom spred roka, bolo dať šancu na tomto podujatí 
aj mladším pretekárom‐juniorom,  ktorí by mohli  v budúcnosti úspešne napredovať. Počas 
roka sa však vyskytli okolnosti, ktoré napokon nomináciu na podujatie zúžili na trojicu v kat. 
mužov M. Krajčík, T. Mušinský a O. Piják. Novinkou bolo zaradenie novej disciplíny, knock‐
out šprintu, do programu tohto kola SP. V tejto disciplíne štartovali v kvalifikácii T. Mušinský 
a O. Piják. Obsadili v svojich skupinách 26.  resp. 28. miesto a do ďalších kôl nepostúpili. V 
pretekoch  middle,  ktorý  prebehol  v  terénoch  pieskovcových  skál  v  okolí  hradu 
Valdštejn(oblasť Hruboskalsko)  bol  najlepší  zo  Slovákov O.  Piják  na  60. mieste  so  stratou 
+10:26 min., M. Krajčík obsadil 77. miesto(+12:32 min.) a T. Mušinský dobehol až 107.  so 



stratou  +22:18  min.  V  záverečnej  disciplíne  šprint  v  kat.  B‐finále  obsadil  O.  Piják  37. 
miesto(+1:26), M. Krajčík 59. miesto(+3:04) a T. Mušinský 65. miesto(+3:48 min.). 

Sumárne  sa  dá  konštatovať,  že  rok  2018  z  pohľadu  vrcholového  orientačného  behu 
nepriniesol  významné  umiestnenie  na  vrcholných  podujatiach  (MS, ME,  AMS,  SP)  avšak 
konečný výsledok z MS v OB je fakt, že Slovensko sa po dlhšom období dostalo do 2. divízie 
klasifikácie  krajín  (22. miesto)  v  kat. mužov.  Znamená  to,  že  už  na  najbližších MS  2019  v 
Nórsku majú možnosť štartu v disciplíne  long priamo vo finále až dvaja Slováci. V disciplíne 
middle môžu štartovať v kvalifikácii až 3 Slováci v oboch kategóriach. Celkovo však výkonnosť 
najlepších Slovákov z pohľadu porovnania s výsledkami absolútnej špičky sveta na všetkých 
vrcholných  podujatiach  je  priemerná  až  podpriemerná,  čo  je  spôsobené  najmä  realitou 
prípravy  a  aj  slabšou  domácou  konkurenciou.  Dá  sa  konštatovať,  že  sumárne  tréningové 
objemy  väčšiny  členov  všetkých  výberov  sú  podpriemerné.  Tento  rok  sa  uplatnil model 
štartu v disciplíne šprint  iba za podmienky splnenia A‐limitu/3 km  (ten mal byť motiváciou 
pre zvýhodnenie podpory pri spoluúčastiach na akciách). Pôvodný návrh bol, aby každý člen 
repr. výberu mal  splnený aspoň  základný bežecký  limit. Krízou  sa dá nazvať  stav v  ženskej 
kategórii repr. výberu, kde okrem K. Lamiovej a zranenej J. Macinskej nemáme ďalšiu aspoň 
priemernú  pretekárku,  ktorá  by  mohla  atakovať  stred  výsledkovej  listiny  vrcholného 
podujatia. V mužskej časti  je momentálne najlepšia trojica O. Piják, T. Mušinský, M. Krajčík. 
Tento rok bol najlepší O. Piják, vekom už veterán, v disciplíne šprint sa T. Mušinskému stále 
nedarí presadiť do  finále. Tento  rok  to bolo  tiež  veľmi blízko,  fyzicky  sa  zlepšil. M. Krajčík 
nevyšiel  zo  svojho  priemeru. Umiestnenia  všetkých  (MS, ME,  SP,  AMS)  na  úrovni  40.‐50. 
miest a v  štafetách nad 25. miesto  sa nedá nazvať viac ako  slabší priemer až podpriemer. 
Finančné zabezpečenie repr. výberu bolo na niektorých akciach so spoluúčasťou ako i na MS, 
ME a SP. Snahou realiz. tímu bolo a je zabezpečiť úhradu nákladov na vrcholných podujatiach 
v najvyššej možnej miere  tak, aby pretekári neboli  stavaní do dilemy pri  rozhodovaní  sa v 
účasti na podujatí aj napriek tomu, že splnili kritériá účasti.  

Rok 2018 bol špecifický aj v tom, že na niektorých vrcholných podujatiach boli pretekári 
súčasne aj vedúcimi, či už to boli ME alebo aj MS v OB, či SP v Prahe.  

V  najbližšej  budúcnosti  bude  potrebné  minimálne  rozšíriť  počet  aktívnych  členov 
realizačného tímu pre dôstojné zabezpečenie fungovania reprezentačného výberu dospelých 
a aj rekonštruovať koncepciu a systém prípravy. Dobrým sa osvedčilo spájanie akcií/zrazov s 
juniorským výberom. Vhodným by bolo tiež doplnenie resp. rozšírenie aj pretekárskej časti 
výberu o nádejných a kvalitných  juniorov už so smerovaním k MS 2021 v susednej  ČR. Od 
budúceho  roka  sa  delí  program MS  v  OB  na  tzv.  urbárne/šprintové(prvý  raz  v  r.  2020  v 
Dánsku) a  lesné MS(v  r. 2019 spomínané Nórsko a 2021 ČR).  Je však zbytočné každoročne 
opakovať,  že  jedine  systematická  denná  tréningová  práca  s  dostatkom motivácie  vedie  k 
zlepšeniu aj za týchto podmienok. 

    
V Bratislave, J. Wallner, 23.11.2018 
 
Pozn.: Kompletné technické výsledky z vrcholných podujatí v OB 2018 sú k dispozícii na stránke  IOF 
Eventor:  
‐ME v OB 2018: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5147 
‐MS v OB 2018: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5120 
‐AMS v OB 2018: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5470 
‐SP v ČR 2018: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5750 


